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Maria Bang Espersen. “Soft Curl in Pink”. 
H. 10 cm, 21x23 cm.

INDHOLD
Nyt fra formanden: 
Kære Glasvenner . . . . . . . . . . . . .    2

Generalforsamling 2023  . . . . . . .    3

Kære ven af 
Glasmuseet Ebeltoft . . . . . . . . . . .    4 

Vinterferie på Glasmueet . . . . . . .    6

Drive me Inside . . . . . . . . . . . . . .    8

At være guide for børn  . . . . . . . .  10

Galleri Montan
- international glaskunst. . . . . . . .  12

English Summary . . . . . . . . . . . . .  14

Navne og adresser   . . . . . . . . . . .  15

Aktiviteter på Glasmuseet  . . . . . .  16

Glasmuseets udstillinger  . . . . . . .  16

Glasmuseets åbningstider  . . . . . .  16

MarMariiiaia BBBanBan EEg Eg Espespersersenn. “S“S“SoSofftftft CCCurCurl il il il i PPn Pn Pi ki kinkink”””.

Generalforsamling 2023
I henhold til vedtægterne for Glasmuse-
ets Venner indkaldes hermed til gene-
ralforsamling den 25. marts kl. 13.00. 
Se hele indkaldelsen på næste side.

Under dagsordenens punkt 5 er der et 
forslag fra bestyrelsen om at nedlægge 
foreningen Glasmuseets Venner med 
udgangen af 2023. Men fl ere af de gode 
elementer i Venneforeningen vil dog 
blive videreført i Glasmuseets regi. Der 
er fl ere årsager til dette tilsyneladende 
”drastiske” forslag om nedlæggelse. 
Foreningens ene hovedformål: At yde 
økonomisk og praktisk støtte til Glas-
museet aftager i betydning, efterhånden 
som driften af Glasmuseet professiona-
liseres, og vores faldende medlemstal 
begrænser vores økonomiske støttemu-
ligheder.
Foreningens andet hovedformål: At 
være ambassadør for glaskunst og Glas-
museet Ebeltoft reduceres i takt med et 
faldende medlemstal og som følge af, 
at PR virksomhed bliver mere digital og 
derfor mindre personlig.
Venneforeningens ene hovedaktivitet, 
Glasposten, er under pres. Den bliver 
stadig dyrere at producere og udsende, 
og løsningen er formentlig at gøre ind-
holdet digitalt og mere aktuelt, dvs. 
mere nyhedsbrev end blad. 
Venneforeningens anden hovedaktivi-
tet, rejser, belaster ikke foreningens 
økonomi, men kræver en betydelig vi-
den og indsats hos vores rejsearrangø-
rer og rejseledere. En personlig indsats 
som det også kan blive vanskeligt at 
fi nde kvalifi cerede folk til i fremtiden.

At medlemstallet falder skyldes næppe 
faldende interesse for glaskunst; men 
formentlig en mindre tilbøjelighed til 
at være fast medlem af en forening i
almindelighed og en tendens hos især
unge mennesker til at ”shoppe” kunst-
oplevelser gennem de sociale medier og 
ikke gennem medlemskab af en tradi-
tionel forening.
En mere praktisk grund til nedlæggelse 
er, at det er stadig vanskeligere at fi nde 
nye (og yngre) bestyrelsesmedlemmer i 
Ebeltoft og omegn. Det er især vigtigt, 
at formanden bor i nærheden af Ebel-
toft og har tæt og løbende kontakt til 
museet.
Det er på den baggrund bestyrelsens 
opfattelse, at foreningen Glasmuseets 
Venner har opfyldt sin funktion og har 
haft sin tid og nu bør formelt nedlæg-
ges med honnør og ikke bare dø af ilt-
mangel.
Bestyrelsen har haft lange og gode drøf-
telser om videreførelse eller nedlæggel-
se af foreningen. Vi er klar over, at man-
ge føler sig meget knyttet til foreningen 
og dens historie, og at der er mange 
følelser på spil, også for bestyrelsens 
medlemmer. Det er dog en enig besty-
relses forslag, at Glasmuseets Venner 
nedlægges, og at der fremover på anden 
vis bakkes op om de mange spændende 
tiltag, der sker på Glasmuseet.
Selv om nedlæggelsen vedtages, vil 
foreningens aktiviteter fortsætte ufor-
andret i året 2023. Glasposten vil ud-
komme som sædvanligt med 4 numre 
i papirformat i 2023. Rejseaktiviteten 
med både den planlagte tur til Finland 
og nye ture, f.eks. en 2-dages tur til 
nord-/midtsjælland vil blive opretholdt 
i 2023. Ligeledes vil Glaslotteriet blive 
afholdt i 2023.
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Hermed vedtægtsbestemt indkaldelse til årets 
generalforsamling og glaslotteri. Indkaldelsen 
bringes desuden på hjemmesiden.

Generalforsamlingens dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år og  
 planer for det kommende år v. formanden.
3 Regnskab og budget v. kassereren.
4 Fastsættelse af kontingent og tillægskontin-  
 gent til Glaslotteriet.
5 Indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8 Eventuelt.
9 Glaslotteriet.

Ad punkt 5:
Bestyrelsen foreslår at foreningen nedlægges med 
udgangen af 2023. Forslaget er motiveret side 2.

Der serveres kringle samt kaffe, the, øl og vand 
i en pause efter punkt 5.

Ad punkt 6 og 7:
Følgende best. medlemmer er på valg:
Lisbeth Lund, Pavla Rossini, Lone Willadsen og 
Preben Fisker. Alle er villige til genvalg. 

Følgende suppleanter er på valg:
· Helene Christensen (villig til genvalg)
· Jonas Noël Niedermann (ikke villig til genvalg)

Revisorerne og suppleanten er på valg:
· Dan Andersen (villig til genvalg)
· Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
· Mogens Kaalbye, suppleant (villig til genvalg)

Ad punkt 8:
Glasmuseets beretning v/Mikkel Elming.

Ad punkt 9:
Årets indkøb til glaslotteriet vil være udstillet.

2023 GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
LØRDAG 25. MARTS 2023 
KL. 13.00 i Sognegården,

Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft
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I løbet af 2023 vil der ske store foran-
dringer på Glasmuseet. Mikkel Elming 
løfter lidt af sløret herfor på side 4 og 
5 i dette blad, og der kan læses mere 
herom på Glasmuseets hjemmeside 
www.glasmuseet.dk.
Bestyrelsen vil gerne bakke op om disse 
spændende forandringer og samtidig 
fastholde den interesse for Glasmuseet, 
som vores medlemmer er udtryk for. 
Vi samarbejder med Glasmuseet om, 
hvordan venneforeningens aktiviteter i 
en vis udstrækning og i en tilpasset form 
kan videreføres i Glasmuseets regi. 
Glasmuseet vil oprette en loyalitetsklub 
for nuværende og kommende venner af 
Glasmuseet, for Glasmuseet har fortsat 
brug for trofaste venner. Klubben kan 
blandt andet indebære årskort til muse-
et, rabat på køb af glas, nyhedsbreve og 
invitation til ferniseringer og lignende 
arrangementer. Det kan vi forhåbentlig 
sige noget mere præcist om på general-
forsamlingen til marts.

Glasposten vil ikke blive videreført 
i nuværende form, men i tidens ånd 
formentlig som et digitalt nyhedsbrev. 
Glaslotteriet ophører, og rejseaktivite-
ten overtages ikke af Glasmuseet. Det 
undersøges imidlertid, om det er muligt 
at få glasture til ind- og udland gennem-
ført med en kommerciel rejsearrangør.
 
For at nedlægge foreningen kræver 
vedtægterne, at mindst halvdelen af 
medlemmerne skal møde frem på ge-
neralforsamlingen, og 3/4 af de frem-
mødte skal stemme for forslaget. Vi har 
trods alt så mange medlemmer, at vi 
ikke regner med, at halvdelen møder 
frem. Men hvis der er et fl ertal af de 
fremmødte, der stemmer for nedlæg-

gelse, kan nedlæggelse vedtages med 
almindelig stemmefl erhed blandt de 
fremmødte på en ekstraordinær ge-
neralforsamling, som vil blive afholdt 
lørdag den 22. april 2023 efter særskilt 
indkaldelse.
Selvom foreningen nedlægges, håber 
bestyrelsen, at I, Glasmuseets Venner, 
vil bevare jeres venskab med Glasmu-
seet og fortsat vise jeres interesse og 
støtte. Det har Glasmuseet brug for.

Rejseaktiviteter i 2023
Turen til Finland i dagene 24. - 29. april 
2023 er nu fuldt tegnet. Alle 25 delta-
gere ønskes en god oplevelse. 
Der arrangeres en 2-dages bustur i 
september måned 2023 med fokus på 
Hempel glasmuseum og besøg i køben-
havnske gallerier og hos glaskunstnere 
på Nordsjælland. Detaljer, pris og til-
meldingskupon kommer i næste num-
mer af Glasposten.

Udstillingen In the Making 
– fra ide til færdigt værk
Udstillingen kan opleves på Glasmu-
seet i perioden 14. januar til 16. april 
2023. De 10 kunstnere, som er repræ-
senteret i udstillingen, har alle modta-
get Finn Lynggaards Fonds Legat, og 
udstillingen markerer afslutningen på 
legatuddelingen. En spændende og an-
derledes udstilling, der bør ses.

Tak for i år
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne tak-
ke for jeres opbakning til Glasmuseets 
Venner i 2022 og ønske alle et godt nyt 
år 2023.

På bestyrelsens vegne, 
Birgit Engsig, formand
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Tekst: Mikkel Elming

Kære ven af Glasmuseet Ebeltoft
På mit kontor hænger der et ind-
rammet dokument. ”Foreningen 
Glasmuseets Venner Stiftende Ge-
neralforsamling torsdag den 26. 
januar anno 1984” står der øverst, 
og nederst er underskrifter fra de 
gode folk, der skabte museet sam-
men. Hver dag minder det mig om 
Glasmuseets helt særlige historie. 
Det minder mig om de mange men-
nesker, som har kæmpet for at rea-
lisere den drøm, museet er. Og det 
minder mig om, at vi skal bevare alt 
det gode ved Glasmuseet Ebeltoft, 
når vi skaber nyt.

Glasmuseet blev grundlagt af ven-
ner, som turde tænke nyt. Venner, 
som drømte om at skabe foran-
dring, og som ønskede et sted, hvor 
kunstnere kunne boltre sig. Det er 
denne gamle vision, som jeg ønsker 
at videreføre i de kommende år. 
Og jeg har brug for din hjælp. Du 
er en ambassadør for vores fine 
museum. Du er kulturbærer. Det er 
svært at undervurdere, hvor vigtige 
de små samtaler blandt venner kan 
være. Du kan skabe en lys fremtid 
for museet, hvis du holder et åbnet 
sind, når forandringerne sker. Hvis 

alle Glasmuseets Venner fortæller 
deres omverden om museets her-
lighed og spreder ringe i vandet, så 
kan vi nå langt sammen.

Vi står overfor store strategiske for-
andringer. I sommer færdiggjorde vi 
museets strategi for de kommende 
år. Strategien har fået titlen ”Nye 
frø i kultiveret jord” og kan findes 
på vores hjemmeside. Den rummer 
mange drømme for museets frem-
tid. Mest present er en omfattende 
nyindretning af museet og ny visuel 
identitet, som bliver lanceret alle-
rede om et par måneder. 

En visuel identitet er et kommunika-
tionsbegreb, som dækker over det 
visuelle udtryk, som en organisation 
har i sin kommunikation. Hvilke far-
ver, billeder og skrifttyper vi bruger. 
Hvordan vi i det hele taget udtryk-
ker os visuelt. Den nye visuelle 
identitet kommer til at indebære et 
nyt logo og en ny hjemmeside. 
Måske endda et nyt navn. Det nye 
udtryk skal hjælpe os til at skabe 
bedre museumsoplevelser ved at 
kommunikere tydeligere og mere 
tidssvarende.
Den visuelle identitet skal hænge 
sammen med en nyindretning af 
museet. Al skiltning og fysisk kom-

Foto: Lars Just.
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munikation på museet skal tilpasses 
det nye udtryk. Vi kommer også 
til at flytte om og lave om på flere 
funktioner i museet. Blandt andet 
nyindretter vi vores reception. Vi 
flytter vores butik, så den bliver 
mere tilgængelig for forbipasseren-
de. Vi laver om på museets konto-
rer. Og meget mere.

Hvis forandringerne skal blive en 
succes, så skal vi lykkes med at 
skabe gode fortællinger om denne 
udvikling. Tænk engang - i netop 
denne situation - at have hundredvis 
af venner, som elsker Glasmuseet 
og har lyst til at sprede gode bud-
skaber om os. Mange har holdnin-
ger til, hvordan museet bør se ud, 
hvilke udstillinger vi skal vise, og 
hvad der er vigtigst at bevare, når 
vi skaber nyt. De fleste elsker foran-
dringer, inden de er sket, men når 
de sker, så er det ikke altid lige de 
forandringer, man ønskede. Og når 
alting ændrer sig, så har man brug 
for gode venner. 

Uanset hvordan museet ændrer sig, 
håber jeg, at vi kan bevare den sær-

lige stemning, som der er bygget op 
på museet igennem årtier. Og uanset 
hvordan museet ændrer sig, så håber 
jeg, at du vil være vores ven.

Bestyrelsen for Glasmuseets Venner 
henvendte sig i 2022 til mig med 
et ønske om at komme endnu tæt-
tere på museet. Sammen har vi 
udarbejdet en plan for, hvordan 
venneforeningen kan udvikle sig 
sammen med museet. Glasmuseets 
Venner bliver derfor til en klub. En 

klub, som støtter museet direkte 
og værner om den særlige historie, 
som vi kommer ud af. Jeg har alle-
rede været heldig at møde mange 
af museets gode venner. Jeg håber 
i de kommende år at møde endnu 
flere. Mange museer drømmer om 
at have dedikerede venner som jer. 
Jeg håber, at vi kan videreføre alt 
det gode fra Glasmuseets Venner i 
museets nye klub. Jeg glæder mig 
til at udvikle venskabet og skabe 
endnu tættere bånd.

Foto: Lars Just.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner · Foto: Lars Just

Vinterferie på Glasmuseet
I vinterferien inviteres du til at gå 
på opdagelse i Glasmuseets nye 
udstilling In the Making. Fordyb dig 
i de kreative processer hos ti meget 
forskellige kunstnere og få et spæn-
dende indblik i vejen fra idé til fær-
digt værk. Du kan blive klogere på 
tankerne bag, når der er omvisning i 
udstillingen torsdag den 16. og den 
23. februar kl. 14. 
Søndag den 26. februar kl. 14 kan 
du møde kurator Eva Lynggaard og 
gå med hende på en omvisning i 
udstillingen fra kl. 14.
Som noget nyt er museets glas-
værksted åbent i vinterferien, og du 

kan møde Chris Lowry og Jacoba 
Wilhelmina den Ouden (Mirna) i 
værkstedet hele ugen. Mandag den 
13. februar har du mulighed for at 
følge arbejdet med at realisere et 
kunstværk tegnet af én af muse-
ets gæster. Som nævnt tidligere i 
Glasposten opfordres publikum i 
forbindelse med In the Making til 
at tegne deres idé til et kunstværk i 
børnerummet på 1. sal og dele den 
på Instagram. 
I udstillingsperioden udvælges i alt 
tre tegninger, som virkeliggøres i 
glas. Kig forbi og se, hvordan det 
første værk kommer til at se ud – 
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fremstillingen begynder kl. 13 – og 
tegn selv din idé. Måske bliver du 
den næste, der får lavet et kunst-
værk i glas.
Tirsdag den 14. februar indrettes 
værkstedet med sandkasser og stø-
befigurer, når der er sandstøbning 
for publikum. Museets frivillige står 
klar til at hjælpe gæsterne med at 

lave et aftryk i sand. Aftrykket fyldes 
med varmt, flydende glas, og næste 
dag fra kl. 13 er den færdige glasfi-
gur klar til afhentning. Der blæses 
ikke glas i værkstedet tirsdag, mens 
der er støbning, men entrébilletten 
gælder hele ugen, så der er masser 
af muligheder for at besøge museet 
én af de andre dage.

Onsdag er der fusing for publikum. 
Her kan gæster i alle aldre lave et 
flot billede af farvede glasstykker, 
som smeltes fast på en klar glas-
plade. Efter to dage kan det færdige 
glasbillede afhentes og tages med 
hjem. Der er begrænsede pladser til 
sandstøbning og fusing, så husk at 
købe en billet på forhånd, hvis du vil 
sikre dig en plads. Billetter til sand-
støbning købes til enten formiddag 
eller eftermiddag, mens fusing fore-
går som en gør-det-selv-aktivitet i 
tidsrummet kl. 10-16.

Museet er åbent alle dage i vinterfe-
rien (uge 7) kl. 10-17. Og husk, at der 
er gratis entré for børn hele vinterfe-
rien. Se programmet og find info om 
billetter på www.glasmuseet.dk
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Tekst: Ulla Houkjær · Foto: Kurt Rodahl Hoppe

Drive me Inside
Maria Koshenkova (f. 1980) arbejder 
med skulpturelt glas i et grænse-
felt imellem abstraktion og realisme. 
Hun fandt tidligt sin inspiration i 
menneskekroppen, bl.a. inspireret 
af plancher i lægevidenskabelige, 
anatomiske værker helt tilbage fra 
1500-tallet. Det er ikke kroppen, 
forstået som hele figurer, der er 
temaet, men indre organer som hjer-
ter, tarme eller lunger, som det sås i 
hendes bidrag til udstillingen Glasss 
på Holstebro Kunstmuseum i 2013.
 

Det kan lyde brutalt og makabert, og 
når hendes glasobjekter præsenteres 
liggende frit på podier, er første-
håndsindtrykket også stærkt og let 
foruroligende. Det brutale opvejes 
dog hurtigt af en æstetisk skønhed i 
detaljen, som beskueren fortaber sig 
i. Her bliver hendes evne til at tilføre 
glasarbejdet poetiske kvaliteter tyde-
lige. Det er netop her, i brydningen 
imellem realisme og abstraktion, at 
et oplevelsesrum skabes i hendes 
arbejder. De løsrevne glasorganer 
rummer samtidig en skrøbelighed, 
der får en til at tænke mere på 
menneskets sårbarhed og ubeskyt-
tethed end på kliniske operationer. 
Denne sarthed skinner også igen-
nem i senere værker. 

Fra det anatomiske udgangspunkt 
har Koshenkovas glasskulpturer 
siden bevæget sig i mange andre 
retninger, men ønsket om at anven-
de glassets muligheder på over-
raskende måder, inspireret af andre 
materialer, er stadig udgangspunkt 
for hendes skulpturelle skaben. Det 
ses i serien ”Norwegian Wood”, 
2015-17. Her inkorporerede hun vir-
kelige træstykker fra et gammelt 
norsk hus, der skulle nedrives, i klart 
glas, gråt glas og sølv. I serier som 
”Glassropes” eller ”Folded Shapes” 

fra 2016-20, er det igen det fragmen-
terede og indtryk af andre materialer, 
nu snoede reb og foldede japanske 
papirarbejder, hun arbejder med. 

Drive me Inside VI., 2022, blæst, varmt 
formet glas, slebet og poleret, metal stativ.

Fauns Flesh V, 2022. 
60 x 50 x 50 cm, varmt formet glas, 
slebet og poleret, metal konstruktion. 
Foto: Kurt Rodahl Hoppe.
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I sine skulpturer fra 2022, den aktu-
elle serie ”Drive me Inside”, går hun 
tilbage til et anatomisk udgangs-
punkt, men på en helt ny måde. 
Der arbejdes i langt større formater, 
og hjertet er ikke mere det centrale 
motiv. Former, der minder om ind-

volde, mave, lunger, luftrør eller 
konstellationer af organer dominerer 
sammen med helt abstrakte eller 
planteagtige former. Glassets farve-
holdning har bevæget sig væk fra 
de klare, stærke kontraster i højrød, 
sort og hvid, hun en tid foretrak, 
imod sartere pasteller, der changerer 
i rosa, orange, brune, beige, grønne, 
lilla og gyldne nuancer, suppleret 
med flydende strømme af guld- og 
sølvstøv og klart glas. Nogle gange 
åbner formerne sig med et dybt kig 
ind til andre indre farvelag.
 
I de nye skulpturer står glasset ikke 
alene. Glasobjekterne støttes af 
metalstativer, nogle på hjul, omfor-
met ved genbrug af elementer af 
gamle stole, transportvogne, stiger, 
rør o. lign. De er bøjet til nye 
former og indfarvet i spektralfar-
ver. Glasobjekterne enten hviler på 
stativerne, støtter sig til dem eller 
hænger ned fra dem i en symbiose, 
der får de afrundede, tilsyneladen-
de ”bløde” og nærmest ”smeltede” 
glaselementer til at virke som fly-
dende levende skikkelser overfor de 
hårde metalrør. Som i kunstnerens 

tidligere arbejde forbindes kontra-
sten imellem det sårbare og ube-
hjælpsomme i mennesket og i men-
neskelivet med det mere brutale. 
Denne tematiske proces synes under 
konstant transformation i kunstne-
rens arbejde.

Glasmuseets Venner er indbudt til 
artist talk med Maria Koshenkova 
16. marts 2023 fra kl. 17-19. Det 
er gratis, og der er er plads til 20 
personer. Sidste frist for tilmelding 
8. marts på: info@davisgallery.dk

Fauns Flesh IV., 2022, 80 x 67 x 50 cm, blæst, 
varmt formet glas, slebet og poleret, metal kon-
struktion. Foto: Kurt Rodahl Hoppe.

Soloudstilling med 

MARIA KOSHENKOVA 
i Davis Gallery

14. februar - 18. marts 2023

Åbning 14. februar kl. 16-19.

Event for Glasmuseets Venner 

16. marts 2023, Artist Talk kl. 17-19.

Davis Gallery 

Bredgade 69

1260 Kbh. K.

Telefon 2621 6773

info@davisgallery.dk 
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Tekst: Hanne Thorgaard og Jo Hvitved

At være guide for børn

Det er altid en dejlig oplevelse
at modtage en flok børn på Glas-
museet, hvad enten det er en sko-
leklasse med nysgerrige unger eller 
bedstemor med et par børnebørn. 
Spørgelysten er som oftest stor, og 
de børn, som har besøgt museet før, 
har ofte kommentarer: ”Uh, det er 
altså mit yndlingsmuseum”.
Den første betingelse for, at børnene 
får en god oplevelse, er, at vi guider 

har respekt for børnene – at vi ikke 
taler ned til dem, og at vi lader dem 
komme til orde med spørgsmål og 
kommentarer.

Når børnene kommer som skole-
klasser/børnehaver eller med deres 
voksne, er de som regel meget for-
sigtige og interesserede: ”Går glasset 
ikke nemt i stykker?” ”Jo, hvis man 
ikke passer på, hvis man rører ved 

det, hvis man skubber en kammerat 
ind i et podie” o.s.v. 
Som tidligere lærere har vi begge 
været vant til at omgås såvel små 
som store børn, og en rundvis-
ning for en 0. klasse er selvfølgelig 
helt anderledes end én for en flok 
teenagere. Man må være forberedt 
på udefra kommende konkurrence, 
når man fortæller: ”Guud, der er 
et diskotek lige derovre”. Denne 
bemærkning fra en lejrskolepige, 
da hun kiggede ud fra 1. sal, gjorde 
selvfølgelig stort indtryk på en flok 
7. klassere fra Hobro.

De fleste børn bliver fanget af det 
smukke glas, og de er godt klar 
over, at det er eftertragtede og kost-
bare ting, vi viser dem. Da vi havde 
den store, smukke udstilling af Lino 
Tagliapietras værker, var en 9-årig 
dreng meget interesseret i, hvilket 
af værkerne, der var det dyreste, 
hvad det kostede, hvad det vejede, 
hvordan man fik det ind og ud af 
museet, om vi havde alarm, og 
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om vi har videoovervågning i loka-
lerne. Olsenbanden har ikke levet 
forgæves.
Børn har mange andre iagttagelser 
end voksne. Ser ting, vi andre ikke 
ser eller lægger mærke til, så vi får 
øjnene op for en ny side eller vinkel 
på værkerne. Selvfølgelig fortæller 
vi om, hvad glas er, hvor varmt det 
skal være, når man arbejder med 
det: ”Brænder han sig aldrig” spurg-
te en 7-årig, da han så Leif arbejde 

i værkstedet. Inden jeg kunne nå at 
svare, havde Leif løftet op i t-shirten 
og præsenteret et kæmpestort ar 
hen over maven. Så var der svar og 
stor respekt.
At man kan blæse glasbobler, at 
man kan støbe figurer af glas osv. får 

børnene at se og høre om i værkste-
det hos vore flinke og rare hyttefolk. 
Mange bliver ligefrem interesserede 
i at få at vide, hvordan man kan 
blive glasblæser.
For at besøget skal være afveks-
lende, indlægger vi ofte forskellige 
konkurrencer: Find de 10 nøgler til 
luftskibet, kan I finde den japanske 
pige, som savner sin søster? Osv.
Labyrinten i haven og værkstedet, 
som vi som regel slutter med, er altid 
et hit. Efter ca. en times rundvisning 
er det godt at kunne løbe lidt krudt 
af sig og få snakket lidt om det, vi 
har set – ikke mindst Tróndurs kos-
miske rum.
Som det vist fremgår af ovenstå-
ende, nyder vi at formidle indholdet 
af vort dejlige museum til børn, 
som forhåbentlig bliver flittige besø-
gende i fremtiden.

Jo og Hanne
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Tekst: Pavla Rossini

Galleri Montan - international 
glaskunst

Galleri Montan ligger placeret i
Bredgade i det idylliske kvarter midt 
i København, som er centrum for 
kunstgallerier af ypperste kvalitet. 
Her finder man både de ældste 
kunstforretninger med klassisk 
modernistisk kunst og nyskabende 
samtidskunstgallerier. I Bredgade 
ligger også Design Museum, og der-
for er det oplagt også at vise kunst-
håndværk og design her. 
Galleri Montan blev stiftet for 
godt 30 år siden af Lasse og Claus 
Montan, og i sin nuværende form 
har det ligget i Bredgade siden 2005. 
Det videreføres nu af Claus Montan, 
som jeg interviewede om aktiviteter 
indenfor glaskunst. 

P.R.: Montan profilerede sig først 
indenfor sølvkunst af internationalt 

kendte kunstnere, men de sidste fem 
år er fokus drejet også mod andre 
materialer som glas, keramik, træ. 
How comes? 
C.M.: Lasse og jeg startede egent-
lig indenfor antikbranchen for mere 
end 30 år siden. Ret hurtigt fik vi
interesse for moderne designmøb-
ler, keramik og sølv- og glaskunst.
Denne interesse blev, som tiden er 
gået, til en passion og en stor glæde 
både for vores kunder og for os. I 
dag repræsenter galleriet nye kunst-
nere indenfor glas og sølv samt træ. 
En begejstring både Lasse og jeg 
delte, og som jeg i dag, efter Lasses 
død, fører videre i den ånd, vi sam-
men følte. 
  
P.R.: Hvad fascinerer ved netop 
glasmediet? 

C.M.: I Danmark er der mange 
dygtige glaskunstnere, som også er 
repræsenteret på nogle af de bed-
ste internationale gallerier i verden. 
For al kunst er det internationale 
marked af stor betydning, hvis du 
som kunstner skal kunne leve af din 
kunst. Glas er et fantastisk mate-
riale, og du oplever hele tiden nye 
indtryk. Det har mange nuancer, det 
spænder fra at kunne ligne metal 
og sten til plastik, hvilket er utroligt 
spændende. Kunstnernes værker er 
ikke længere brugsgenstande, men 
glaskunst – en vase er ikke kun en 
glasvase, og en skål er ikke kun en 

Trine Drivsholm, DK. Fused glas:
“Botanical Structure Black” H. 19 cm. 
“Botanical Structure Green” H. 22 cm. 
“Botanical Structure Bright Blue” H. 18,5 cm.

Fredrik Nielsen, SE. Mundblæst glas med autolak: ”Karma Carpaint” H.49 cm. 
”I Was” H. 49 cm. “Library Bowling Blue” H. 50 cm.

Bjørn Friborg, DK. Mundblæst glas
“Implosion Blue IV” H. 57 cm. “Implosion 
Blue III” H. 57 cm.
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glasskål. De er fine og særlige kunst-
værker, som vækker begejstring 
hos mine kunder. Fremtiden bliver 
spændende med de imponerende 
frø, glaskunstnerne har sået. Så jeg 
glæder mig meget til kommende år 
og til at se, hvor glasset føres hen.

P.R.: Hvem er de ældste heste i 
stalden, og hvem hører til new-
commers?

C.M.: Vi startede med Maj-Britt 
Zelmer Olsens unikaværker. Hendes 
værker er klassiske i deres for-
mer, men har volumen og tyngde.
Hun inkorporerer andre materialer 
i selve glasset eller på ydersiden af 
værket, såsom jern, kobber, sand 
eller aske. I dag repræsenterer jeg 
for det meste kunstnere fra Danmark 
og Sverige, men jeg er altid på udkig 
efter nye navne.  

P.R.: Hvad er dine kriterier for at 
starte samarbejde med en ny glas-
kunstner?
C.M.: Der skal være et eller andet, 
der fanger min opmærksomhed i
udtrykket, og særligt hvis det er
noget, jeg ikke har set før. Men først 
og fremmest skal jeg kunne lide 
kunstneren, og det skal være en 
fornøjelse for både kunstneren og 
mig at arbejde sammen, ellers er det 
et no go.

P.R.: Hvilke udstillinger har du i 
pipe-line? 
C.M.: I 2023 kommer der en solo-
udstilling med Bjørn Friborg og en 

Maj-Britt Zelmer Olsen. Mundblæst glas med 
jern. “Mineral vase/skåle” H. 11,5-66,5 cm.

Jonas Noël Niedermann, DK. Mundblæst glas.
”Floating Lines Blue I” H. 33,5 cm.

Stig Persson, DK. Støbt glas.
“Doubleblue Junction” H. 18 cm.

George William Bell, UK.
Mundblæst glas.

“Abstract Form Study 
in Bronze” H. 53 cm.

Peter Hermansson, SE. Mundblæst glas 
med Graal teknik. ”JINX - The Carrier” 
H. 63 cm.

gruppeudstilling med både danske 
og svenske glaskunstnere. Og så ved 
man jo aldrig, hvad der sker, der 
kunne jo komme en glaskunstner, 
der sparker benene væk under en, 
og som har værker nok til en soloud-
stilling, så er jeg altid åben for det.

Tak for interviewet. Det vil glæde 
GMV at besøge Montan Galleri i 
løbet af 2023.

13131313



Copenhagen. Friends of the Glasmuseum are in-
vited to an artist’s talk on 16 March from 5-7 pm.
In her glass sculptures on the border between ab-
straction and realism, Maria Koshenkova fi nds in-
spiration in the human body and anatomical charts 
going back to the 16th century. Her contribution 
to the Glasss exhibition in Holstebro in 2013 was 
themed on the inner organs, where the macabre 
fi rst impression was aesthetically balanced in a re-
fl ection on frailty.
Koshenkova has since moved in many directions, 
but in 2022 returned in a new way to the anatomic 
starting point, in a larger format. The forms are 
reminiscent of constellations of organs, intestines 
or lungs, or completely abstract forms. Gentler col-
ours are supplemented with gold and silver, and 
perhaps a glimpse deep inside, to inner layers of 
different colours. The glass objects are supported 
on metal stands formed from re-used chairs, trol-
leys or other items. The fl owing glass contrasted 
with the hard metal tubes refl ects human vulner-
ability faced with harsh reality, a theme which is 
under constant transformation in the artist’s work.

Page 10 Children’s Guides: Hanne Thorgaard 
and Jo Hvitved are former teachers who enjoy 
the way children notice things that adults miss, or 
see glass from different angles. Children are cap-
tivated by the beauty of glass, and appreciate the 
value of the works. In the workshop they are inter-
ested in the temperature at which glass is blown. 
Asked: ‘Does the glassblower burn himself?’ the 
glassblower drew respect by showing a large scar 
under his T-shirt. Children often ask how they can 
become glassblowers.

Page 12 Galleri Montan is located in Bredgade 
in Copenhagen. Pavla Rossini interviewed Claus 
Montan about its history, its aims and coming exhi-
bitions.
Claus and Lasse Montan started in antiques more 
than 30 years ago, and soon became interested in 
furniture, ceramics, and silver and glass art. Today 
the gallery represents artists in glass, silver and 
wood. Denmark has many skilled glass artists, who 
no longer make purely utilitarian objects, but works 
of art, which please customers. Starting with Maj-
Britt Zelmer Olsen, Claus Montan has represented 
Swedish and Danish artists. He chooses expres-
sions that catch his attention, but fi rst he must like 
the artist, and both must enjoy working together. 
He is planning a solo exhibition with Bjørn Fri-
borg and a group exhibition of Swedish and Dan-
ish glass, but is always open to new ideas. Friends 
of the Glasmuseum will be visiting the gallery in 
2023.

Page 2 Birgit Engsig, the Chairman, convenes 
the Annual General Meeting to be held on 25 
March at 1 pm. The agenda includes a proposal to 
dissolve the Association of Friends of the Glasmu-
seum, in the hope that its best elements will con-
tinue within the framework of the Glasmuseum.
There are several reasons for the proposal. De-
creasing membership limits the scope of the asso-
ciation’s objectives: fi nancial and practical support 
is less important as the museum is professionalised, 
while the association’s function as an ambassador 
for glass art is also reduced, with PR activities be-
coming more digital and less personal. 
Glasposten is increasingly costly to produce, and a 
possible solution is to circulate a digital newsletter 
instead of a magazine. The association’s other ma-
jor activity, travel, requires considerable knowledge 
and effort on the part of the organisers and guides. 
It may be diffi cult in future to fi nd qualifi ed people 
who can make the necessary personal effort.
Falling membership is not due to lack of interest 
in glass art, but to a tendency to ‘shop around’ on 
social media instead of joining a traditional asso-
ciation. It is diffi cult to fi nd new, younger members 
to form the Committee in or near Ebeltoft, and it 
is important that the Chairman should be in close 
contact with the Glasmuseum.
After long and constructive discussions, the Com-
mittee believes that the association has served its 
purpose, and should be honourably dissolved, but 
hopes that the many exciting activities at the Glas-
museum can be supported in other ways.
The Glass Lottery, travel and other activities will 
continue, and Glasposten will appear as planned 
throughout 2023. The trip to Finland from 24 – 29 
April is fully booked, and in September a two-day 
bus tour is planned to the Hempel Glass Museum 
and galleries in Copenhagen.
During the year considerable changes are planned 
for the Glasmuseum, which Mikkel Elming outlines 
on pages 4-5, and there are more details at www.
glasmuseetsvenner.dk . The Glasmuseum will set 
up a loyalty club for its friends, who will still be 
needed. More details after the AGM.
Dissolution of the association requires attendance 
by at least half the members at the AGM, with 3/4 
of those attending voting for the proposal. This is 
not expected, but if a majority of those present 
vote for dissolution, then the association can be 
dissolved by a simple majority at a separately con-
vened Extraordinary General Meeting, which will 
be held on 22 April. 
The exhibition In the Making can be seen from 14 

January to 16 April, showing work by the ten win-
ners of Finn Lynggaard’s Award.

Page 3  Annual General Meeting, 25 March 
2023, 1 pm: Agenda
Election of the Chairman
Committee’s report for 2022 and plans for 2023
Accounts and budget
Annual subscription and Glass Lottery subscription
Motions put forward
Election of committee members and 2 substitutes
Election of 2 accountants and 1 substitute
Any other business / Mikkel Elming’s report from 
the Glasmuseum
Glass lottery; prizes will be on show.
Re Item 5: The Committee proposes to dissolve the 
Association of Friends of the Glasmuseum at the 
end of 2023.
Lisbeth Lund, Pavla Rossini, Lone Villadsen and 
Preben Fisker are standing for re-election to the 
Committee. Helene Christensen is willing to serve 
as a substitute; Jonas Noël Niederman is standing 
down. Dan Andersen and Jørgen Hoffgaard are 
standing for re-election as auditors. Mogens Kaal-
bye is willing to serve as a substitute.

Page 4 Mikkel Elming, Director of the Glasmu-
seum, has the foundation document of the Associa-
tion of Friends of the Glass Museum, dated 1984, 
hanging in his offi ce, reminding him of those who 
developed new ideas then and worked hard to re-
alise the dream of a museum where artists could 
fl ourish. All the good qualities in the museum must 
be preserved in new developments. Friends are still 
needed, to carry on its special culture and spread 
the message about it.
Last summer a strategy was prepared for the years 
ahead, entitled ‘New seed in cultivated soil’. It in-
cludes extensive rearrangements in the museum 
e.g. to make the shop more accessible to passers 
by, and a new logo and visual identity, with new 
signing and communications to update the mu-
seum experience.
Through all these changes, the director hopes to 
preserve the special atmosphere built up over the 
years. The Committee approached him in 2022 and 
drew up plans for how the association of friends 
can develop with the museum. He has met some of 
them, and looks forward to meeting more, as many 
museums can only dream of dedicated supporters 
like the Friends of the Glasmuseum. The director 
invites Friends to continue in a club to work even 
more closely with the museum.

Page 8 Drive me inside is a solo exhibition of 
work by Maria Koshenkova at the Davis Gallery in 

Text by Christine Andersen 

English Summary

14
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Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk

13/2, 22/3 & 12/4 FRA KL. 13
Fremstilling af et publikumsværk 
i glasværkstedet.
Entré til museet.

TIRSDAG 14/2 KL. 11-13 & 14-16
Sandstøbning
Lav et aftryk af din hånd eller en fi gur 
i sand og få det støbt i glas. 
Afhentes næste dag.
Billetter købes på go-syddjurs.dk

ONSDAG 15/2 KL. 10-16 
Fusing.
Lav et glasbillede af farvede glasstykker. 
Afhentes efter to dage.
Billetter købes på go-syddjurs.dk.

16/2, 23/2, 16/3 & 8/4 KL. 14
Omvisning i udstillingen In the Making.
Gratis efter betalt entré.
Ingen tilmelding.

SØNDAG 26/2 & 2/4 KL. 14
Omvisning i udstillingen In the Making 
med Eva Lynggaard.
Gratis efter betalt entré.
Ingen tilmelding.
 
Vi forbeholder os ret til ændringer. 
Se yderligere information om aktiviteter 
og billetter på glasmuseet.dk

AKTIVITETER
GLASMUSEET

AKTIVITETER GLAS-
MUSEETS VENNER

Vi forbeholder os ret til ændringer samt 
nødvendige eller tvungne afl ysninger.

25. marts 2023 kl. 13.00
GENERALFORSAMLING
Glasmuseets Venner afholder generalforsam-
ling i Sognegården, Kirkegade 13 i Ebeltoft. 

24. - 29. april 2023
GLASTUR TIL FINLAND
Se fuldt program i Glasposten nr. 4, 2022.

Alle, der har oplyst os om deres mailadresse, 
vil løbende blive opdateret om ændringer 
ved nyhedsmails. Mailadresser bedes venligst 
sendt til: lisbethlund@ymail.com

KUN FOR MEDLEMMER

IN THE MAKING
14. januar 2023 - 16. april 2023
Gruppeudstilling med værker af 
Lise Eggers, Bjørn Friborg, Johanne 
Jahncke, Morten Klitgaard, Jonas Noël 
Niedermann, Karen Nyholm, Marie 
Retpen, Tobias Sode, Aoife Soden og 
Ida Wieth. 

DEN PERMANENTE
Udvalgte værker fra samlingen.

UDSTILLINGER

Glasmuseet Ebeltoft · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft · Telefon 8634 1799

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

NOVEMBER - MARTS: 10-16  ONS-SØN

APRIL - OKTOBER: 10-16 ALLE DAGE*

JULI - AUGUST: 10-17 ALLE DAGE

* Åben alle dage 10 -17 i uge 7, påskeugen 
og uge 42. Lukket 24., 25. 26. og 31. de-
cember samt 1. januar.


